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 «فقه»سلسله جلسات پژوهشی تطبیقی 

 کتاب المکاسب نقضنقد و 
   

 26/8/1400        خالصه جلسه دوم
 

 کی رفصیی در برحلیی  ل م بییارد ل قریی  اییرلر دلرد ضاایی  بیی   ییالب    سبررسییک ابییکا ب،کسییه     یی  در 
ک در بررسیک    دیک بیبعریکر   ر لییک  لببیکلی ابیکا ب،کسیهذایر دیکد در ن دلری  االدیک الیک ب   قر .اسه لس 

ابیکا ب،کسیه  بنک کیدسیب لسیک  لیین ر ی،یرد   دیک کی بییر بی  الریک     بیرابکا ب،کسه ارلر گرفبی  لسی . 
 داد:بطرح بک

 قالیی و غیر روایی در آنهارویکرد ع  غلبه های درونی کتاب مکاسب محرمه؛ بدلیل بندینقد عناوین دسته. 1

 ؛ بیی  رییار  قا یی :بییک ر لییی  ذاییر دییکد بعلییا   رسیی سییه بمربیی    کی ابییکا ب،کبنکیدسییب  لرضبییکع دنییک ین
 بنییکی  در ر لییی   رکبییکد لسیی    اییک رل لییین دنییال  لب اق  «بدصییادد بمللیی  بنفعیی دلرلی لدرییک   هسیی  »دنییال   

خرییک   فیر ب بع یک لب لدریک   هیه دلدد  لایکبدددالیک  سب  ب  ر لیکضک بکسی   بیکد لسی  ای  دیکرس بدیک  
دقییال   ددالییک حیکم لباییکم لیین دنییک یندر بدیک  اکدیکد ل لریی  ایرلر گرفبیی  لسی . « دیکد اییک ایاک»لیال لییین لسی . 

د یک ای  بق،ین لسی  در لدلبی  لیین ر  یک  بکدین اریک بد  بع یک رل در انکر دیکرس ایرلر بک« ددالء بقک  ا ددالء»
  بعییکبال  لح،ییک»لب لح،ییک  دییاد. حبییک ااییر  لییین دنییک ین در ابییه فدقییک بکدیین لییین ضلدییک دییکد لسیی  ایی : 

 .«ددالیک لس    بارد لب کی دکرس بدک   رز ارلر گرفب  لال لسبانکئکضک ا  دکرس برک  اردد لس 
رار ای  در السی  ابی   ریز ببیاار دیکی ت دیک  ضاای  بی  رسیک دلی  لیین ضلدیک  کدرسی     قیک بی   ریر بک

  دنیک ین الیک  بنکیدسیب س بنشی  لیین  یا چرلییکللببی   ک    ر  بطرح دکد در ر لییک  لیین ب یس لسی . سرفص 
بر بییکد لب یییا لحبقییکم لییین لسیی :   کی ضییکری ک دلرد.بررسییکبطییرح دییکد در ابییکا ب،کسییه بمربیی    رییکب بیی  

  کی فدی  بیک دیکد لسی .دنک ین فد  ل   ضسینن بکدیک ای  در درگریری فدی  دیرع  بیک فدی  ل ی  ضسینن   لرد سرفصی 
ن الییک  فدیی  لب ر لیییک   یک سییب  بیی  لییین دنیی فبییالدییرع  در لسییبنبکع لح،ییک     ییک ر  کیفدقییاطعییک گرچیی  

 .ل کاردد ست لسبفکدد لرقکرلئق 
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ل ییک   در لییین ب ییس بیی   کی حییرل  رل  رییز بیی   ییار  دییک    رددلدیی،کم دی ییر لییین لسیی  ایی  لیشییک  اسییه
یعنیک بیرن اسیه حیرل  در ب یس ل یک    دقی   ،رددلی ابیکا ب،کسیهتنکی لین ر لیی   ذایر دیکد در لببیکبربد 

 ل ک. الی  بک ب س ضهکر  یک ب س  نکدک  یک ب س لاکرل   ضف،را اکی   شکد

روایتت به با توجه  به عنوان چارچوب مطلوب کسب در اسالم؛ «مکاسب حالل» . ضرورت تقدم بیان عناوین کلی  3
 شده ذکر

  لببییکل  ییالب    بییالرد اسییه حییالم  بییکد الییک  لب لاسییک  چقکرگک یی  اسییهت  ییر دنییال  بییرلیدر لییین ر لییی  
در  لای   لسی . دیکدب،کسیه حیرل  بریک  لس    سپه اسه حرل  رل بریک   قیادد لبیک برحیا  دیرت  بسیبدرقک  لرد 

لییین چییکرچاا لابصییکدی   لسیی  ضییک خییر   لب رل برییک  اییردد« چییکرچاا لابصییکد بطلییاا»دییکرس بدییک  لببییکل 
ب،کسه حرل  رل را  بز یک؛  ی  لین،ی  لببیکل بیالرد سیلبک رل ذایر ایردد بکدیک ضیک بیکبدک بعیکبال  ح،ی  حلری   ریکل 

ل ال ایی  « بیی بار بیی » ییر لسیی :   بییکدلییین چییکرچاا  برلسییک ر لییی   ضهییکر  حییالم بیی  رییار  قا یی  در  انییک 
چریز  فعی  لب،یک  ب یکگک  کلدیب  بکدیک  بک نیک  ات   اکلایکبنفع  برلی بشر دلدیب  بکدیک  اک ریک بشیر بیک   لیین بن

بنییکبرلین  ابییک بییک لییین سیی  ارییک  بییرلی لسییبفکدد لب بنفعبییک ل مصییکر  دی ییری  بال ییک اییکی زین لییین بنفعیی  دییاد.
  گردد.بشر بک«  الح»درس  دک  اسه    بنفع  

 ییک   ردد «دنیی بنقک»ه دییکرس در اسییه حییالم ذاییر دییکد   سییپ  ییکی«بیی بار بیی »ی بهقادیی  ییه بکیییک لببییکل 
  اسیه حیالم دیقردد «لبیر دیکرس بیر ببیکح بیاد  ل بفیکس لب   » کی ببیکح  ریز بی  دلی  بیرل حبک در اسیه داد.

  داد    ببکح دل سبن  زد درف یک ددالء بک
در با ییاس بعرشیی  دبییکد ایی  حکاقریی   ارفیی   لیبیی  رییار  قا یی  در ب ییس  الییی   بکیییک دنییک ین الییک

 کی  لاییه بشیی   گییردد   اییاات ضیی برن    رل بعقییکد دلرد  بشیی   دییاد یییک در ب ییس ضهییکر   بکیییک اسییه
ایی  در  ییار  فدییکل       ییرر بیی    کیکاسییه»ضمیی  چنییرن دنییال ک برکیییک:  کضال ییایی  برلسییک  لییین ر لییی   بک

ایی  اییز اسییه حییالم لسیی   بکیییک  ربیی  « لارییر دییک »یییک در ب ییس لاییکرل   دنییال  « ب ییکب ییکگک بییرد  بک
 ر لیک ت ضم  دنال  اسه ب،ر د ارلر ب ررد. 

بنکی   دنییک ینک لب ر لیییک  لسییبنبکع دییکد لسیی   بک نییک: رار ایی  بییرلی ب،کسییه بمربیی   دسییب  ییه  قییک 
بنیکی    ...ت بکییک ربد « دیاداسیه بیک چریزی ای  در رلد حیرل  لسیبفکدد بک»  «اسه بیک  هیه للعیرن   ببینهه»

 کی حییالم لسییبنبکع دییاد ضییک چییکرچاا بطلابریی   اسییه در  ییزد دییکرس بدییک  بکسیی  دنییک ینک  رییز بییرلی اسییه
رغ  دلیکرسک بر لیین لسیک   در ر ی،یرد فدری  در  یک ر فبیال لایر ایکی خال یک گالدی .  للببی   یک ا  ب   رر بک

 بق،ن   ددالر   ال ک باد.  غرر«دنک ین الک»بنکی   قک ضم  اار  با ادک  اسه حالم  لبک ربد 
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بییک دییاد   دییکرس  ل یی  بکدر  ییزد بطلییاا  اسییهچاا رلاییر فدقییک لییین  ییر ر   لییین لسیی  ایی  ل ال چییک
ل بیی  رییرف ضال ییک ب،لفییرن ربکفدریی    «ی ب،کسییه بمللیی  ک   دنییک ین بهقادیی سرفصیی » بشیی   دییک 

   کی لابصکد لسالبک ساق د ک.لابر بط
بنیکی   قیک  فدری   بی  دنیال  حیکا  دیرس در ببیک   کی حیالم   ربد بک لسیبنبکع دنیک ین الیک بیرلی اسیه اک رک

 کی  الییی  اییارت   لیهییکد ل  ییبکع در بییک الییاگرری لب  ییر    بییر  لابصییکدی  ضاسیی  اسییهضال ییک غربیی ت  بک
  قکیک.بکد اکری در بعرش  د رل اکبع   دکم

؛ ایی  لاییر    در لح،ییک  بسییبمکا  بسییرکر بشییقاد «لب ییکیک»دییاد  یی  بک« ض سرسییک»اکلاییک لح،ییک  اسییه  
فدری  در ضعریرن ح،ی  با یادک  بسیبمکا   ای  لبیر بد لاایر ب یکگک بشیر رل در برگرفبی  لسی ت   خال ک بیاد.یعنک

کم لرضبیکع لیین با یاس بیک بهقادی  بیک ب  ب  اکی  کست سیلبک  لگیر ایز  ب،کسیه بمربی   بکدیک  حیالم لسی ت
حیرل  ایرلر گریرد  دنیک ین  یبی  دبیکر  دی یر لگیر لبیر اکبی  در اسیه  بهقادی  بطلاا خال یک بیاد.  کیاسه

  اسیه حیرل تدنیک ین   گایک ب  بسکی  بسیبمکا  دچیکر خطیک دیای  بییرل بی  لیین لبیر اکبی بق،ن لس  در  کست
لبیک لگیر بهقادی  دنیک ین اسیه حیالم  انر ؛ل یکف  بیکل ردی  با یادک  اسیه حیالم   ف چرزی ل یکف   ،یردد

در انکر بهقاد  دنیک ین اسیه حیرل  ایرلر ب ریرد لب،یک  ل یکف  دیک  دنیال  اکییک بسیبمکا  ذیی   یر د  ب یس 
  رد. حربی  دیردر   ریز بیک  چا  دنک ین اکیکی ای  بنطبی  بیر بصیلم  ددالییک دیردر  لسی   یک    ؛لس 

ل  در ب ییس دنییک ین حییرل   رییز دییاد بکدیین لیهییکد ضیررییرین حییالم لیهییکد بکایی  در اسییق  دنییک  یعنییک ضیرررلضییک
 .گرددبک

دیکرس بکدیر     ایال بکیسی  در بریک  فدی   بن یب  بی  بک   یر  لایر فدقیک  کلدیب  بکدیک  ریز لگر در اک رللبب  
ییین  ریی  ضییال  لب لدییکرس  رییز لببییکل ب،کسییه حییالم رل   ردد   سییپه ب،کسییه حییرل ؛   بییک   لسییبکالم بنطدییک  قک

  رسیک دیک  ضاای  بی  لیین  ری  دیکرس   کدیک لب ددالییک دل سیبن ب،کسیه  للبب  بی   ریر بک دکرس  رف  رر انر .
 .بکدکبک  فک ض سرسک باد    

 روش پیشنهادی برای ادامه مباحث تطبیقی نقد کتاب مکاسب 

سییه بمربیی  بییک ب،کدر دنییک ین بطییرح دییکد ضقییک  رسییک بکیییک در لببییکل بیی  بررسییک رلبطیی   ییه بیی   رییر بک
  سیپه بی   دیک   بررسیک  ردلخی     الیی   ضهیکر    ینکدک   لایکرل ت بنکی الک اسیه در لیین ر لیی دسب 

 .بپردلبی بک نک: اسه بک  هه للعرن   ببنهه  ...ت   ر دنال    بنش  ل ب کا


